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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НИКОЛА КОЗЛЕВО 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Стефан Иванов Стефанов – председател на общински съвет Никола 
Козлево 

  
Относно: Приемане на промяна в Наредба за разполагане на преместваеми обекти 

и елементи на градското обзавеждане на територията на община Никола Козлево. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В хода на прилагането на Наредбата възникна необходимост от изменения, касаещи 
размера на преместваемите обекти. Необходимостта от изменения е продиктувана, както от 
настъпилите промени в производството на преместваеми обекти така и от опита, натрупан 
при съгласуването на тяхното поставяне.   

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица е 
предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.  
 Промяната в наредбата е следната: 
Чл. 3, ал. 1 т.3- Отменя се 
Чл.3, ал.2 се изменя, както следва: 
Било: За поставянето на преместваеми съоръжения, по реда на чл.2 се изисква схема, 
одобрена от главния архитект на Общината, а според вида и предназначението на  обекта и 
одобрени проекти по част Електрическа и ВИК, както и съответните съгласувания, съгласно 
ЗУТ и местоположението им (за централната част, паркове и градини) и архитектурен проект 
по преценка на главния архитект на община Никола Козлево. 
Става: За поставянето на преместваеми съоръжения, по реда на чл.2 се изисква ситуационна 
схема и конструктивно становище, одобрени от главния архитект на Общината, а според 
местоположението им (за централната част, паркове и градини) и архитектурен проект по 
преценка на главния архитект на община Никола Козлево. 
Чл.4, ал.2 се изменя, както следва: 
Било: Максималният размер на временните преместваеми съоръжения по смисъла на тази 
наредба да бъде до 12 кв.м. за един модул с максимална височина до 3 м. 
Става: Максималният размер на временните преместваеми съоръжения по смисъла на тази 
наредба да бъде до 75 кв.м. с максимална височина до 3 м. 
Чл. 4, ал. 3- Отменя се 
Чл.8, ал.1 т.4 се изменя, както следва: 
Било: . Скица за месторазположението на обекта. 
Става:  Скица предложение за месторазположението на обекта  
Във Чл. 9, се добавя нова ал. 5  



Със следния текст - След получаване на визата да се представят ситуационна схема, 
конструктивно становище (архитектурен проект по преценка на главния архитект на община 
Никола Козлево). 
Чл.12 се изменя, както следва: 
Било: Главния архитект издава разрешение за поставяне на рекламата след като одобри 
архитектурно-дизайнерския проект и мястото за разполагането й, като по преценка може да 
поиска съгласуване със съответните институции, стопанисващи имотите и съоръженията. 
Става:  Главния архитект издава разрешение за поставяне на рекламата след като одобри 
архитектурно-дизайнерския проект и мястото за разполагането й, конструктивно становище 
или конструктивен проект в зависимост от големината на съоръжението, като по преценка 
може да поиска съгласуване със съответните институции, стопанисващи имотите и 
съоръженията. 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, чл. 26, ал. 2 от Закон за 
нормативните актове /ЗНА/ и с чл. 8, ал. 2 във връзка чл. 56, ал.2 от Закона за устройство на 
територията предлагам Общински съвет – Никола Козлево да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет – Никола Козлево приема промяната в Наредбата за разполагане на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община 
Никола Козлево. 

 
 
Вносител: …………….. 
Стефан Стефанов 
Председател на общински съвет Никола Козлево 
 


